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وهابیت همچون خنجری در قلب مسلامنان

»و اگر مى خواستيم پرده از چهره ی کريه دست نشاندگان آمريکا برداريم و ثابت کنيم که فرقى بين محمدرضاخان و صدام آمريکايى 
و سران حکومت مرتجع عربستان در اسالم زدايى و مخالفتشان با قرآن نيست و همه نوکر آمريکا هستند و مأمور خراب کردن 
مسجد و محراب و مسئول خاموش نمودن شعله ی فرياد حق طلبانه ی ملت ها، باز به اين زيبايى ميسر نمى گرديد، و همچنين اگر 
مى خواستيم به جهان اسالم ثابت کنيم که کليدداران کنونى کعبه لياقت ميزبانى سربازان و ميهمانان خدا را ندارند و جز تأمين 

آمريکا و اسرائيل و تقديم منافع کشورشان به آنان کاری از دستشان برنمى آيد، بدين خوبى نمى توانستيم بيان کنيم و اگر 
مى خواستيم به دنيا ثابت کنيم که حکومت آل سعود، اين وهابي های پست بي خبر از خدا بسان خنجرند که هميشه 

از پشت در قلب مسلمانان فرو رفته اند، به اين اندازه که کارگزاران ناشى و بى اراده ی حاکميت سعودی در اين 
قساوت و بى رحمى عمل کرده اند، موفق نمى شديم و حقاً که اين وارثان ابى سفيان و ابى لهب و اين 

رهروان راه يزيد، روی آنان و اسالف خويش را سفيد کرده اند.« 

فرازی از پیام امام خمینی)ره( 
به مناسبت کشتار حجاج توسط آل سعود در سال 66

راه مبارزه با وهابیت 
)سلفی گرِی تکفیری(

راه مبارزه با تاريکى، بر افروختن چراغ و روشن کردِن مسير است. 
کافى است چراغى بيفروزيم تا گرفتاران در تاريکى را به سمت روشنايى 

جذب نماييم. گاهى يك استدالل ساده يا بيان يك واقعيت تاريخى يا 
آشکارکردن دروغى از دروغ های سران اين جريان فکری منحرف مى تواند 

فرد يا افرادی را از افتادن به چاه هالکت نجات دهد.
پدران معنوی فرقه ی وهابيت، با تعقل و تفکر در دين مخالفند و لذا در مقام 
استدالل و بحث منطقى بسيار ضعيف و از پيش شکست خورده اند. يکى 
از عالمت های اين ضعف منطقى و فکری هم آنست که آنان برای 

جبران کمبودهايشان به تحريف کتب تاريخى و روايى اهل سنت، 
تخريب آثار اسالمى و اماکن مقدس روی آورده اند. 

وهابیت، پایگاه نظام سلطه در جامعه ی اسالمی 
»امروز، آن دستى که آمريکا عليه وحدت تجهيز کرده، عبارت از همين دست پليد وهابيت است. اين را صريح به مردم بيان کنيد؛ 
پرده پوشى نکنيد. از اول، وهابيت را برای ضربه زدن به وحدت اسالم و ايجاد پايگاهى   مثل اسرائيل   در بين جامعه ی مسلمان ها 
به وجود آوردند. همچنان که اسرائيل را برای اينکه پايگاهى عليه اسالم درست کنند، به وجود آوردند، حکومت وهابيت و اين 
رؤسای نجد را به وجود آوردند تا داخل جامعه ی اسالمى، مرکز امنى داشته باشند که به خودشان وابسته باشد و مى بينيد هم که 

وابسته اند. ... وهابيت، بر مبنای ايجاد اختالف بين مسلمين به وجود آمده است.« 

بیانات مقام معظم رهبری در ديدار جمعی از روحانیون حوزه های علمیه ی اهل سنت
1368/10/05

حمايت مالی نظامی آل سعود: از ابتدای شکل گیری، اين حمايت های آل سعود بود که وهابیت را سر 
پا نگه داشته است. وهابیان در سراسر جهان با پول های بی حسابی که در اختیار دارند، صدها شبکه ی 
ماهواره ای، پايگاه اينترنتی، چاپخانه، مدرسه، حوزه ی علمیه، مسجد و ... به راه انداخته و اداره می کنند.  

داعیه ی توحید و بازگشت به اسالم ناب و مبارزه با شرک )احیای مذهب سلف(: يکی از فريب های 
فرقه ی وهابیت، تمسک به شعار »بازگشت به توحید حقیقی و اسالم اصیل« است که با مطرح کردن 
آن در رسانه های متعدد به شیوه ای فريبکارانه، با سوء استفاده از ناآگاهی عموم مسلمانان، به جذب 

طرفدار و شستشوی مغزی افراد می پردازند.

حمايت انگلیس با هدف ايجاد شکاف میان امت اسالم: يکی از عوامل مؤثر در شکل گیری فرقه ی 
وهابیت، دولت انگلیس در دوران استعمار است. آنان با هدف ايجاد شکاف در امت اسالمی و 

در نتیجه تضعیف آن و تسلط راحت تر بر منابع طبیعی کشورهای اسالمی به شکل گیری اين 
فرقه کمک شايانی کردند.  

شبکه های ماهواره ای و پايگاه های اينترنتی: وهابیان برای تأسیس شبکه های ماهواره ای 
و پايگاه های اينترنتی جديد به زبان های مختلف، با محدوديت مالی مواجه نیستند. 

هم اکنون ده ها شبکه ی ماهواره ای به زبان های مختلف )عربی، انگلیسی، فارسی، 
اردو ...( و صدها پايگاه اينترنتی توسط وهابیان تأسیس شده و اداره می گردد.

سوء استفاده از جاذبه های معنوی و طبیعی اسالم )مثل قرآن، حج، جهاد، اماکن 
زيارتی مکه و مدينه و ...(: شنیدن طنین صدای زيبای ترتیل قرآن از مساجد 
مکه و مدينه، ظاهر آراسته ی مسجدالحرام و مسجدالنبی)صلی اهلل علیه و آله(، 
قرآن های نفیس، خیل عظیم قاريان و حافظان قرآن کريم، ريش های بلند، 
زن های پوشیده، نمازهای اول وقت، صفوف طوالنی جماعت، خطبه هايی 
پر از آيات قرآن کريم و مواردی از اين سنخ، برای برخی از مسلمانان 
ساده لوح، اين توهم را ايجاد می کند که اسالم حقیقی را در آنجا يافته اند. 
غافل از اينکه، در آنجا جز پوسته ای معیوب و بی خاصیت از اسالم ناب، 

چیزی يافت نمی شود. 

عدم اطالع عموم مسلمانان از تاريخ اسالم و حقايق اسالم ناب و 
عقايد اصحاب و اهل بیت رسول اهلل )صلوات اهلل و سالمه علیهم(: 
يکی از روش های متداول وهابیت برای جذب افراد، توسل به روش 
کثیف تحريف حقايق و دروغ گفتن است. وهابیان با بیان گزينشِی 
وقايع تاريخ اسالم و روايات و در مواردی حتی تحريف تاريخ و 
روايات و توسل به دروغ، می کوشند، مسلمانان کم اطالع را به سمت 
عقايد انحرافی وهابیت جذب نمايند. و البته خصلت ناپسند عموم 
مسلمانان، يعنی اهل مطالعه و تحقیق نبودنشان، وهابیان را  در 

رسیدن به اين هدف کمک کرده است.

دروغ و نسبت دادن امور ناروا به شیعیان و ديگر مسلمانان: کمتر 
شیعه ای را می يابید که برای مراسم حج به مکه و مدينه مشرف شده  
باشد، و از مشاهده ی باورهای غلط اهل تسنن نسبت به شیعیان دچار 
بهت و حیرت نشده باشد. رأس اغلب اين تهمت ها و نسبت های ناروا، 
وهابیان و رسانه های وهابی هستند. تهمت هايی چون: قرآن شیعیان با 
قرآن اهل سنت فرق دارد؛ برای شیعیان مهر به مثابه ی يک بت است؛ 
شیعیان امامانشان را در حد خدا دانسته و بر آنها سجده کرده و آنها را 

می پرستند؛ شیعیان در آخر نمازهايشان شهادت می دهند که حضرت 
جبرئیل، العیاذ باهلل، در ابالغ رسالت خیانت کرده است و ... . 

تحريف تاريخ و کتب روايی، برای اثبات خود: در برخی از کتب قديمی 
علمای اهل سنت، ارجاعاتی به مثالً صحیح بخاری وجود دارد، که آن احاديث 

در کتب چاپ جديد عربستان و ... حذف شده است. اين نشان از يک جريان 
پلید تحريف گر در وهابیت دارد که برای اثبات عقايد باطل اين فرقه، از هیچ 

عملی اِبا ندارد. 

چگونه وهابیت
گسرتش می یابد؟

اسالم آمریکایی؛  اسالم بی خاصیت

متأسفانه سال هاست که مکه و مدينه )محل نزول 
قرآن و تکميل دين( به دست وهابيان تصاحب شده 
است و در آنجا هيچ فرقه ای از فرقه های اسالمى غير از 
وهابيت، اجازه ی فعاليت مذهبى ندارند. ظرفيت عظيم 
حج که مى تواند باعث استحکام وحدت ميان مسلمانان 
شده و هر ساله موج بزرگى در جهان اسالم ايجاد کند، 
به پای کج فهمى و خيانت وهابيان، هدر مى رود و جز 
نوای تفرقه و تکفير و هتك حرمت مؤمنان از منابر 
به گوش نمى رسد. اسالم آمريکايى، اسالمى ست با 
ظاهری غالباً فريبنده و عملکردی کاماًل مخّرب. اسالم 
بنى اميه و آل سعود است؛  آمريکايى، همين اسالم 
اسالم بى دردان و قدرت طلبان و زراندوزان؛ اسالمى که 
موجب انزوای حق طلبان و عدالت خواهان مى شود؛ و در 
يك کالم اسالمى که ضررش برای مسلمانان بيشتر 

است تا برای دشمنان اسالم.

خطر شیعه بیشتر است یا 
صهیونیست ها؟!

با فتواها و  تکفيری ها مايه ی تفرقه ی امت اسالم اند و 
عقايدشان، امت اسالم را پاره پاره کرده و آن را طعمه ی 
خوبى برای دشمنان اسالم مى گردانند. آنان خطر شيعه را از 
يهوديان اسرائيل بيشتر مى دانند و هرگونه رابطه ای با آمريکا 
و اسرائيل را جايز مى دانند، اما هرگز حاضر نيستند با ديگر 
مسلمانان متحد شوند و عالم اسالم را به ترقى و پيشرفت 
برسانند.آنان با پراکندن بذر کينه و نفاق و اختالف ميان 
مسلمانان، آتش جنگ را برافروخته مى سازند و هر روز امت 
واحده ی اسالمى را بيش از قبل تضعيف کرده و چهره ی 

اسالم را در جهان خشن و خون ريز نشان مى دهند.

آل الشیخ ها
در عربستان

ماجرای اهانت به 
رسول اهلل)ص( در غرب

 و موضع وهابیت

بعد از اهانت صورت گرفته به پيامبر اکرم )صلى اهلل عليه و آله و سلم( در غرب، در 
کشورهای مختلف جهان، تجمعات اعتراض آميزی از سوی مسلمانان )شيعه و سنى( برگزار 

شد. در مقابل اما مفتيان وهابى هرگونه تجمع و اعتراض دسته جمعى را در کشورهايى مثل 
عربستان سعودی، حرام اعالم کردند. همچنين هيچ بيانيه ی محکم و قابل توجهى از سوی 
آنان صادر نگشت. وهابيان در مواجهه با اين واقعه، به دو دليل چنين شيوه ی عملکردی در 
پيش گرفتند:  اواًل ريشه ی تهمت ها و اهانت هايى که غربى ها به پيامبر اکرم )صلى اهلل عليه 
و آله وسلم( روا داشته اند، مطالبى است که در ميراث وهابيت موجود است؛ يعنى آنچه که 

بنى اميه طراحى و مطرح نمودند. بنابراين اعتراض آنها معنا نخواهد داشت. در مقابل، 
اين مسائل در ميراث شيعيان و اهل سنت نادرست و نامعتبر به حساب مى آيد. 

ثانياً آنان مى ترسيدند در صورت صدور مجوز برای برگزاری چنين تجمعات 
اعتراض آميزی، رشته ی کار از دستشان خارج شود و مردم عليه 

حکومت ديکتاتور آل سعود و علمای خشك مغز و 
خشن وهابى، شورش کنند.

محمد بن عبدالوهاب، ميان وهابيان، 
آل الشيخ  را  فرزندانش  و  است  مشهور  شيخ  به 

نوادگان  آل الشيخ«  از  عبداهلل  بن  »عبدالعزيز  مى نامند. 
عبدالوهاب  در حال حاضر مفتى اعظم و رئيس هيئت افتاء علمای 

عربستان سعودی است. قبل از او »عبدالعزيز بن باز« مفتى اعظم عربستان 
بود. و قبل از بن باز نيز يکى ديگر از نوادگان عبدالوهاب، يعنى »محمد بن 

ابراهيم آل الشيخ« مسئوليت رياست اين هيئت را بر عهده داشته است.  مفتى 
اعظم کنونى عربستان، در يك برنامه ی تلويزيونى شبکه المجد، قيام امام حسين 
)عليه السالم( را خروج عليه حاکم وقت و آن را حرام دانست و در ماجرای کربال و 
کشتار اهل بيت پيامبر )عليهم السالم(، حق را به يزيد بن معاويه داد. اين حکم، 
برای علمای اهل تسنن نيز عجيب و غيرقابل قبول بود.  وی همچنين 

جشن عروسى پسرش را در روز عاشورا برگزار کرد تا از اين طريق در 
شادی بنى اميه شريك باشد و به مقدسات عالقمندان به اهل 

بيت)عليهم السالم( دهن کجى کرده باشد. در اين مراسم، 
از مفتيان عربستان هم شرکت  بسياری ديگر 

کرده بودند.

تغییر نام حجاز به مملکت سعودی

خانداِن قدرت طلب و زورگوی آل سعود، وقتى توانستند رقيبان 
را از سر راه کنار گذارند و حکومت حجاز را از آِن خود سازند، در 
يك اقدام بى سابقه، نام کشور را تغيير داده و نام خود را بر آن 
گذاشتند. امروز ما حجاز را با نام مملکت سعودی مى شناسيم. 
مملکت سعودی يعنى کشور پادشاهى ای که متعلق به آل سعود 
است. آنان به چه حقى و با چه مجوزی نام يك کشور را به نام 
خودشان ثبت کرده اند؟! اين سؤالى است که ساکنان عربستان و 

مسلمانان عالقمند به تاريخ اسالم از خود مى پرسند.

حنبلی های غیر وهابی

اگرچه وهابيت از مسلك حنبلى جدا شده است، اما اختالف زيادی ميان پيروان اين دو مسلك وجود دارد. در جامعه ی امروز 
عربستان، تعداد زيادی از حنبلى مسلکاِن غير وهابى زندگى مى کنند که همچون پيرواِن ديگر مذاهب اسالمى، از ترس وهابيان 

سنگدل و خشك مغز، مجبورند عقايد خويش را پنهان کرده و در خفا به فعاليت های مذهبى خود بپردازند. 
علمای حنبلِى غيِر وهابى در عربستان سعودی، غالباً مطرودند و در حکومت هيچ منصبى ندارند. حتى به آنان اجازه ی صدور فتوا يا 

امامت مساجد هم داده نمى شود.
آنان به همراه هم مسلکانشان، در شب والدت حضرت رسول اهلل )صلى اهلل عليه و آله( به صورت مخفيانه در خانه هايشان مراسم 
مولودی خوانى و مدح پيامبر اکرم را برگزار مى کنند. چرا که وهابيان هرگونه عرض ارادت به ساحت رسول خدا را حرام مى دانند، 

حتى سالم دادن به ايشان و يا بوسيدن قبر آن بزرگوار را.

شریک دزد و رفیق قافله 

در کشور عربستان سعودی به فتوای مفتيان وهابى، سردادن شعارهايى مثل مرگ بر آمريکا و مرگ بر اسرائيل ممنوع است؛ حتى در 
مراسم عبادی برائت از مشرکين در حج واجب.  اگرچه برخى از علمای وهابى در مقابل افکار عمومى جهان اسالم مجبورند ظاهراً خود 
را ضد آمريکايى نشان بدهند، اما از ميان امت اسالم، تنها کسانى که بيشترين رابطه را با آمريکا و سپس اسرائيل برقرار کرده اند، وهابيان 
عربستان سعودی هستند. اخبار ديدارها و قراردادهای چندجانبه ميان مقامات عربستانى و اسرائيل و آمريکا بر هيچ کس پوشيده نيست. 
بزرگ ترين خريدار تسليحات نظامى از آمريکا با رقم ده ها ميليارد دالر در سال، عربستان سعودی است. و مفتيان وهابى، اولين گروه از 
مسلمانان بودند که حکم به جواز صلح با اسرائيل را صادر کردند.  وهابيان)القاعده و گروه های وابسته( تا کنون حتى يك عمليات انتحاری 
در خاک سرزمين های اشغالى )اسرائيل( انجام نداده اند، اما با افتخار اعالم مى کنند که تا کنون پنج هزار عمليات انتحاری در خاک عراق 

عليه مردم اين کشور انجام داده اند.

جنایات وهابیت 

وهابيت ابتدا با کشتار مردم حجاز و عراق کار خويش را آغاز کرد. طبق اسناد تاريخى خود وهابيان، صدها هزار نفر طى چند سال 
توسط آنان کشته شده اند. واقعه ی جانسوز کشتار اهل طائف و کربال و نجف و ... توسط مورخان وهابى ثبت شده است.

امروز نيز همان وظيفه را گروهك های مختلف تکفيری مثل القاعده و اذنابش)طالبان، سپاه صحابه، داعش، جبهه النصره، جنداهلل 
و ...( در عراق و سوريه و پاکستان و ... دنبال مى کنند؛ هنوز داغى که تروريست معدوم، عبدالمالك ريگى، بر دل مسلمانان سيستان 

و بلوچستان گذاشت، التيام نيافته است.
تخريب قبور ائمه و بزرگان اسالم در بقيع و عتبات عاليات و سوريه )مثل تخريب و نبش قبر جناب حجر بن عدی، صحابى بزرگ 

پيامبر اکرم )صلى اهلل عليه و آله وسلم( در سوريه( و ...  از ديگر اقدامات فراموش نشدنى اين فرقه در کارنامه ی سياهشان است.

تخریب آثار اسالمی و اماکن مقدس

آيا تا کنون به مکه ی مکرمه و مدينه ی منوره سفر نموده ايد؟ آيا مى دانستيد خانه ی محل والدت حضرت رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
و آله و سلم( در همين اواخر تخريب شده است؟ آيا مى دانستيد منزل حضرت خديجه )سالم اهلل عليها( به سرويس های بهداشتى 

عمومى)!( تبديل شده است و چند مسجد که به زمان جنگ خندق برمى گردد، تخريب شده است؟ 
مؤسسه ای تحقيقاتى در واشنگتن اخيراً اعالم کرده است که رژيم عربستان در 20 سال گذشته 95 درصد از آثار و اماکن اسالمى 
مکه مکرمه و مدينه منوره را که بيش از يك هزار سال قدمت داشتند، تخريب کرده است. روزنامه انگليسى اينديپندنت، اکتبر 2012 
مقاله ای را با عنوان "رژيم عربستان آثار اسالمى را با بولدوزر تخريب مى کند" منتشر کرد و نوشت که اين رژيم آثار و اماکن اسالمى 

را در مکه مکرمه و مدينه منوره تخريب مى کند تا مراکز و مجتمع های تجاری احداث کند.
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کنون،  تا  ابتدا  از  وهابيت  فرقه ی 
جز ايجاد تفرقه ميان امت واحده ی اسالمى، بدنام 

کردن مسلمانان در نگاه مردم جهان، کشتار و غارت و هتك 
حرمت مؤمنان و اولياء اهلل، تخريب آثار اسالمى و اماکن مقدس و ... هيچ 

ثمره ای برای اسالم نداشته است.  امروز نيز اگر جهان اسالم دچار جنگ و 
خونريزی و تفرقه و ضعف است، گناهش بر گردن وهابيت است. به سوريه، عراق، 

افغانستان، پاکستان، موريتانى، تونس، الجزاير، مالى، ليبى، مصر و ... نگاه کنيد! چه 
کسانى جز وهابيان عامل اين همه مصيبت اند؟ چه کسانى سر کودکان، زنان، مردان و 
پيران بى گناه را از تن جدا کرده و فرياد اهلل اکبر سر مى دهند؟! چه کسانى برای مقابله 
با حزب اهلل لبنان که همچون دژ مستحکمى مقابل اسرائيل ايستاده است، به آمريکا 
و اسرائيل قول همکاری مى دهند؟! چه کسانى بنزين جنگنده های اسرائيل در 

جنگ 33 روزه عليه حزب اهلل را تأمين کردند؟! همه ی اين مصائب به پای 
حکومت آل سعود و مفتيان وهابى نوشته مى شود. پول آل سعود و 

فتواهای مفتيان، پيکر امت واحده ی اسالمى را تکه تکه کرده 
است.


